
  Annemarie van Haeringen & Ao De

Olifantje gaat op reis

                Leopold | Amsterdam

Eerste druk 2022 

Copyright Nederlandse tekst en illustraties © Annemarie van Haeringen 2022

All rights reserved

Dit boek verschijnt tevens in China, met een tekst van Ao De

Vormgeving Studio Bos

Uitgeverij Leopold, Amsterdam | www.leopold.nl

nur 273 | isbn 978 90 258 8359 1

www.annemarievanhaeringen.nl | www.kinderboeken.nl

Dit boek is gedrukt op fsc®-papier. Zo beschermen we onze oerbossen.

Meer boeken over Olifantje:
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Mijn mama

Papa, ik word later rijk

Kartonboeken voor peuters: 

Olifantje is jarig

Olifantje in het bos
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Gem, het verhaal van een reus



‘Je bent nu groot genoeg om mee op reis te gaan,’ zegt papa 

op een dag. ‘Ik zal je een stukje van de wereld laten zien.’

‘Yes! Gaan we op de fiets, papa?’ vraagt Olifantje. 

‘Wacht maar af !’

Mama helpt met de koffers pakken. 

Als ze vertrekken, geven ze haar een kus. 

‘Zullen jullie goed oppassen?’ vraagt ze lachend. 

‘Ik help met de koffer,’ zegt Olifantje. 

‘Wat zit er allemaal in?!’ vraagt papa. ‘Hij is zo zwaar.’ 



Het lijkt wel of de trein vliegt!

Papa vertelt wat er onderweg allemaal te zien is. 

Olifantje hoort het niet.

De trein raast door. 

‘Papa, waarom gaan we niet over de weg?’


